ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту природних
ресурсів та екології, Департаменту
освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації
______.2019 року №_____

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний обласний заочний конкурс
«Природа України очима дітей Хмельниччини»
1. Щорічний обласний заочний конкурс «Природа України очима дітей
Хмельниччини» (далі – Конкурс) проводиться з метою формування екологічної
культури, розвитку естетичних здібностей засобами художньої творчості, а
також популяризації природоохоронної роботи, сприяння розвитку екологічної
освіти та підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді в сфері
екології.
2. Основними завданнями проведення Конкурсу є:
залучення

учнівської

молоді

до

вивчення

стану

навколишнього

середовища;
відтворення стану довкілля у творчій формі поробок, малюнків та
фоторобіт, що висвітлюють дослідницьку, природоохоронну та екологічну
діяльність учнівської молоді закладів освіти Хмельницької області.
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3. Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою
виконання Положення про щорічний обласний заочний конкурс «Природа
України очима дітей Хмельниччини», здійснюється згідно вимог Закону
України «Про захист персональних даних».
4. До участі у Конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої,
професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти.
5. Конкурс проводиться у два етапи:
1) I етап Конкурсу з 25 квітня по 15 травня проводиться структурними
підрозділами з питань освіти районних державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування;

2) II етап Конкурсу (обласний) проводиться з 16 травня по 30 травня
Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької обласної
державної адміністрації, Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації.
6. Під час Конкурсу визначаються переможці за номінаціями:
краща поробка;
кращий малюнок;
краща фоторобота.
7. Роботи, подані на Конкурс, мають відповідати вимогам:
поробки – на природоохоронну тематику з анотацією та відомостями про
автора що містить прізвище та ім'я автора, найменування закладу освіти
(повністю), клас (курс), назву роботи;
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фотороботи – кольорові або чорно-білі фотографії на природоохоронну
тематику, форматами А3 та А4 (не більше 5 штук) з анотацією та відомостями
про автора, що містить прізвище та ім'я автора, найменування закладу освіти
(повністю), клас (курс), назву роботи;
малюнки – на природоохоронну тематику (формат А3 та А4 з етикеткою,
що містить прізвище та ім'я автора, найменування закладу освіти (повністю),
клас (курс), назву роботи.
8. Для проведення Конкурсу надсилаються не більше двох робіт на кожну
з номінацій, оформленні згідно з вимогами.
9. Для участі в обласному етапі Конкурсу запрошуються переможці І
етапу проведеного структурними підрозділами з питань освіти районних
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (по одному
представнику у кожній номінації, але не більше шести осіб).
10. Роботи оцінюються за віковими категоріями (молодша група 6-9
років, середня група 10-13 років і старша група 14-18 років).
11. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями:
складність, науковість, повнота розкриття теми - до 20 балів;
актуальність та елемент творчості - до 20 балів;
якість оформлення - до 10 балів.
12. Загальна сума балів, яку може отримати учасник Конкурсу - 50 балів.
Оцінка конкурсних робіт та визначення переможців у кожній номінації
здійснюється шляхом визначення середнього балу. Переможцем Конкурсу в
кожній номінації є учасник, який набрав найбільшу кількість балів. Призерами
Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли друге та третє
місця.
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13. Підготовку та проведення обласного етапу Конкурсу здійснює
організаційний комітет, склад якого затверджується наказом Департаменту
природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації,
Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
14. Журі обласного етапу Конкурсу, склад якого затверджується наказом
Департаменту природних ресурсів та

екології Хмельницької обласної

державної адміністрації, Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації, перевіряє роботи учасників та визначає переможців в
кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.У разі коли
учасники Конкурсу набрали однакову кількість балів,

то переможця визначає

журі шляхом додаткового голосування, яке відбувається під час підсумкового
засідання журі.
15. Переможці Конкурсу нагороджуються заохочувальними призами (у
разі наявного фінансування) та грамотами Департаменту природних ресурсів та
екології Хмельницької обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Заступник директора – начальник

Заступник директора - начальник

управління

заповідної

управління професійної освіти та

екологічної

мережі,

справи,
природних

ресурсного

забезпечення

ресурсів та зв’язків з громадськістю

Департаменту

освіти

Департаменту природних ресурсів

Хмельницької

обласної

і

науки

державної

та екології Хмельницької обласної адміністрації
державної адміністрації
__________________ Р.А. Якубаш

_________________ А.М. Харчук
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